Delta Lloyd Schadeverzekering NV

Amsterdam

Wijzigingen

Model A 01.3.04

Aansprakelijkheidsverzekering
voor Bedrijven (AVB)

Belangrijkste wijzigingen
in de polisvoorwaarden

Hieronder treft u twee overzichten aan van de belangrijkste wijzigingen in de polisvoorwaarden.
Naast deze wijzigingen kunnen op postniveau ook de volgende wijzigingen plaatsvinden:
– Verkorting contractduur
– Aanpassing van het premiepromillage
– Een algemeen eigen risico van minimaal 1 200,00 per aanspraak
– Wijziging van de minimum jaarpremie
– Geen beperkte dekking meer voor zgn. opzichtschaden
– Aanvullende clausules voor specifieke risico’s.
Voor de exacte wijzigingen verwijzen wij u naar het polisblad.
Welk overzicht van toepassing is hangt af of het polisnummer is gewijzigd of niet.
1 Eerste drie cijfers van het polisnummer zijn gewijzigd: het overzicht ad 1 is van toepassing
2 Eerste drie cijfers van het polisnummer zijn gelijk gebleven: het overzicht ad 2 is van
toepassing.

Ad 1
Eerste drie cijfers
polisnummer zijn gewijzigd:

Van 230-polisnummer naar 228-polisnummer
Dekkingssystematiek
Claims made
Rubrieken polis
Polis is opgebouwd uit rubrieken:
– Bedrijfsaansprakelijkheid
– Werkgeversaansprakelijkheid
– Milieuaansprakelijkheid
Per rubriek kunnen er andere verzekerde bedragen, clausules en eigen risico’s gelden.
Overige belangrijke wijzigingen
– In verband met het bestaan van een aparte verzekeringsmogelijkheid via de
Werkmaterieelverzekering is in de aannemersvoorwaarden de secundaire dekking voor
werkmaterieel geschrapt;
– Samenloopbepaling: indien een andere verzekering eveneens de aansprakelijkheid van de
ondernemer dekt, gaat die andere verzekering voor;
– Opzetuitsluiting waarbij opzet niet meer gerelateerd is aan de ontstane schade, maar aan
de gedraging. Wanneer een verzekerde opzettelijk onrechtmatig handelt is dat voldoende
om deze uitsluiting toe te passen. Het is geen vereiste meer dat ook het daadwerkelijk
ingetreden schadegevolg beoogd was;
– Uitsluiting seksuele gedragingen;
– Het met goedvinden van verzekeringnemer overtreden van overheidsvoorschriften
(waaronder arboconvenanten) wordt in de algemene voorwaarden van polisdekking
uitgesloten;
– Uitsluiting van zaak- en letselschade door asbest;
– Omschrijving van het schadebegrip (zowel zaak- als letselschade) is aangepast, waardoor
nu expliciet bepaald wordt dat de door de benadeelde gemaakte kosten ter voorkoming
van schade (als bedoeld in artikel 6:96 BW) niet zijn meeverzekerd. Deze kosten werden
nooit geacht te zijn meeverzekerd, maar een uitspraak van de hoogste rechter (het Forboarrest) zou onder omstandigheden aanleiding kunnen geven daar anders over te denken;
– Eigen risico voor werkgeversaansprakelijkheid indien verzekerde bij een schade niet kan
aantonen dat hij aan bepaalde ARBO-eisen heeft voldaan;
NB In de nieuwe systematiek staan de ARBO-normen en -regels centraal: zolang het
bedrijf zich aantoonbaar aan de regelgeving houdt zijn de afgegeven dekkingen zonder
beperking van kracht. Voldoet een bedrijf niet of niet volledig aan de regelgeving dan zijn
verhoogde eigen risico’s van kracht, echter de dekking blijft bestaan.
– Dekkingsbeperking met betrekking tot aanspraken die verband houden met terrorisme:
de verzekeraar heeft het recht de schadevergoeding te beperken tot het bedrag van de
uitkering die ontvangen wordt van de Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor
Terrorisme;
– Dekking voor het milieuaansprakelijkheidsrisico is aangepast aan de dekking zoals die
geldt op de Milieuschadeverzekering.
De AVB biedt dekking voor plotselinge milieuverontreiniging:
– door opgeleverde zaken: zowel letsel- als zaakschade;
– anders dan door opgeleverde zaken: letselschade in het algemeen en zaakschade als
gevolg van luchtverontreiniging.
Voor overige dekkingen tegen milieuschade is de Milieuschadeverzekering op de markt
gebracht.

A 01.3.04/0304

Ad 2
Van 228-polisnummer naar 228-polisnummer
Eerste drie cijfers
Voor alle polishouders gelden de volgende belangrijkste wijzigingen:
polisnummer zijn ongewijzigd: – Werkmaterieelverzekering is in de aannemersvoorwaarden de secundaire dekking voor
werkmaterieel geschrapt;
– Uitsluiting van zaak- en letselschade door asbest;
– Eigen risico voor werkgeversaansprakelijkheid indien verzekerde bij een schade niet kan
aantonen dat hij aan bepaalde ARBO-eisen heeft voldaan;
NB In de nieuwe systematiek staan de ARBO-normen en -regels centraal: zolang het
bedrijf zich aantoonbaar aan de regelgeving houdt zijn de afgegeven dekkingen zonder
beperking van kracht. Voldoet een bedrijf niet of niet volledig aan de regelgeving dan zijn
verhoogde eigen risico’s van kracht, echter de dekking blijft bestaan.
– Dekkingsbeperking met betrekking tot aanspraken die verband houden met terrorisme:
de verzekeraar heeft het recht de schadevergoeding te beperken tot het bedrag van de
uitkering die ontvangen wordt van de Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor
Terrorisme.
Indien vóór deze aanpassing één van de volgende zes polisvoorwaarden, de M03.2.09,
M 03.2.09A, M 03.2.02E, M 03.2.02F, M 03.2.06 of de M 03.2.06A op de polis van toepassing
waren, gelden tevens de volgende wijzigingen:
– Opzetuitsluiting waarbij opzet niet meer gerelateerd is aan de ontstane schade, maar aan
de gedraging. Wanneer een verzekerde opzettelijk onrechtmatig handelt is dat voldoende
om deze uitsluiting toe te passen. Het is geen vereiste meer dat ook het daadwerkelijk
ingetreden schadegevolg beoogd was;
– Uitsluiting seksuele gedragingen;
– Het met goedvinden van verzekeringnemer overtreden van overheidsvoorschriften
(waaronder arboconvenanten) wordt in de algemene voorwaarden van polisdekking
uitgesloten;
– Omschrijving van het schadebegrip (zowel zaak- als letselschade) is aangepast, waardoor
nu expliciet bepaald wordt dat de door de benadeelde gemaakte kosten ter voorkoming
van schade (als bedoeld in artikel 6:96 BW) niet zijn meeverzekerd. Deze kosten werden
nooit geacht te zijn meeverzekerd, maar een uitspraak van de hoogste rechter (het Forboarrest) zou onder omstandigheden aanleiding kunnen geven daar anders over te denken.
Indien vóór deze aanpassing één van de volgende drie polisvoorwaarden, de M 03.2.01G,
M 03.2.02D of de M 03.2.05G, op de polis van toepassing waren, wordt, naast alle hierboven
genoemde wijzigingen, tevens het volgende gewijzigd:
– Dekking voor het milieuaansprakelijkheidsrisico is aangepast aan de dekking zoals die
geldt op de Milieuschadeverzekering.
De AVB biedt dekking voor plotselinge milieuverontreiniging:
– door opgeleverde zaken: zowel letsel- als zaakschade;
– anders dan door opgeleverde zaken: letselschade in het algemeen en zaakschade als
gevolg van luchtverontreiniging.
Voor overige dekkingen tegen milieuschade is de Milieuschadeverzekering op de markt
gebracht.
Hebt u nog vragen over deze wijzigingen?
– Neemt u dan contact op met uw assurantieadviseur.

